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Återstart Corona – (tillfällig höjning av organisationsbidraget)
Nystart 2022 – friluftsliv för alla
Bakgrund
Åren efter pandemin bär på en stor möjlighet. Att, inom den kraftfulla
samhällsförändring och nya beteenden som etablerades under pandemin, identifiera
och förstärka det som trots allt varit positivt. Det ökade intresset för friluftsliv är
tydligt en sådan möjlighet. I stället för utlandssemester med flyg: friluftsliv i
Sverige. I stället för stillasittande, oro och ensamhet: friluftsliv och gemenskap.
Istället för onödig konsumtion av varor: konsumtion av upplevelser, genom
friluftsliv.
2021 slår Friluftsfrämjandet rekord i antal medlemmar. Tillväxten kommer dels ur
ett ökat intresse för friluftsliv i samhället, ur hög kvalitet i våra verksamheter, men
också ur att vi i Friluftsfrämjandet har engagerat oss extra under pandemin. Både
genom lokal verksamhet, samt genom nationella inspirations- och
informationskampanjer.
Vi har idag en stor överefterfrågan på våra verksamheter. D.v.s. våra äventyr blir
oftast fullbokade snabbt, och kön inom många friluftsgrenar är lång. Detta är
problematiskt, då en andel av våra medlemmar därmed inte får plats att delta i
verksamheten. Vi har helt enkel ökat så mycket och snabbt i antal medlemmar de
senaste åren, att andelen ledare per medlem har halkat efter. Exempelvis, i Malmö
lokalavdelning finns just nu cirka 2000 barn i kön för att delta i Skogsmulleverksamheten. Vi bedömer att en balans i andel ledare per medlem är cirka 2 av 15.
D.v.s. att på 15 medlemmar ska 2 ta på sig rollen att vara ledare. Denna
projektansökan är en nystart och kraftsamling för att uppnå denna balans.
Syfte återstart Corona
För att kunna möta överefterfrågan på våra verksamheter behöver vi fördubbla
antalet ideella ledare till år 2030, från cirka 10 000 till 20 000 st. För att klara det

behöver vi 2022 en kraftfull nystart av våra ledarutbildningar. (Våra
ledarutbildningar har i hög grad tvingats ställas in under pandemin.)
Syftet med projektet ”Nystart 2022 – friluftsliv för alla” är att dra igång och
genomföra denna kraftsamling av våra ledarutbildningar.
Riksorganisationen har därför, tillsammans med våra sex regioner, brutit ner målet
att fördubbla antalet ledare per år och region (se nedan). Samt gjort planer som
identifierar vilken del av vår organisation (medlem, lokalavdelning, region
respektive riksorganisationen) som ansvarar för att göra vad, samt när och hur, för
att målet ska uppnås. Insatserna fokuserar på att samordna, stärka engagemanget
och förutsättningarna i hela organisationen, vidareutveckla och effektivisera det
som finns, samt öka utbildningstakten och rekryteringen genom digitalisering.
Ledarkompetenser / region % 2022 2023 2024
Att rekrytera/återaktivera och utbilda (per år) 100 2320 2500 2700
Region Syd 15 250 370 410
Region Mitt 8 190 200 220
Region Öst 12 280 300 330
Region Väst 21 490 520 580
Region Mälardalen 39 900 970 1000
Region Norr 5 110 130 150
Tabellen ovan visar på effektmålet för antalet nya ledare att utbilda 2022, som
riksorganisationen tillsammans med de sex regionerna har kommit överens om. Att
uppnå siffran 2320 nya ledare under år 2022 är ambitiöst men möjligt med hjälp av
denna projektansökan. Siffrorna för åren 2023–2024 illustrerar det fortsatta behovet
av ledarutbildningar för kommande år, för att på sikt uppnå en fördubbling av
antalet ledare till år 2030.
Finansieringen av våra ledarutbildningar för kommande år (d.v.s. 2023–) bör, tack
vare ”nystarten och kraftsamlingen 2022” samt ideellt engagemang, kunna
finansieras inom våra ordinarie budgetar (lokalt, regionalt och nationellt).
Denna nystart och kraftsamling möjliggörs genom finansieringen i denna
projektansökan.
Beskrivning av projektet
Projektet ”Nystart 2022 – friluftsliv för alla” startar officiellt i januari 2022, då
Friluftsfrämjandets regioner och riksorganisation samlas för konferens. Denna
konferens kommer fokusera på behovet att fördubbla antalet ledare för att möta
överefterfrågan.
Inför januari-konferensen (och så fort denna ansökan är beviljad) kommer våra sex
regioner ges möjligheten att äska upp till 600 tkr, från projektets budget för 2022.
Dessa pengar ska då användas för förstärkt regional koordinering av
ledarutbildningar, förstärkt kapacitet att öka antalet ledarutbildningar, till
finansiering av utbildning av fler ideella ledarutbildare, och/eller till
subventionering av (lokalavdelningarnas) kostnader för deltagande i
ledarutbildningar. Regionerna styr själva hur pengarna ska användas, utifrån olika
regionala förutsättningar.
Regionernas roll i förverkligande av detta projekt är att planera, administrera och
leverera utbildningsplatser inom Friluftsakademin för ledarutbildningar i linje med
behov hos lokalavdelningarna, samt fördubbling av antalet ledare. Samt att
rekrytera, samordna och vårda ledarutbildare, samt finansiera och uppmuntra
utbildning och fortbildning av ledarutbildare. Regionerna väljer själva, utifrån dialog
med lokalavdelningarna inom sitt område, inom vilka friluftsgrenar som
ledarutbildningarna ska skapas.

Lokalavdelningarnas roll i förverkligandet av denna nystart är att rekrytera,
samordna och vårda hjälpledare samt ledare, finansiera och uppmuntra utbildning
och fortbildning av hjälpledare och ledare, tydliggöra behov av utbildningar och
fortbildningar till regionen, samt att föreslå ledarutbildare till regionen.
Riksorganisationens roll är att skapa grund för utbildningsenheterna att möta
trycket på fler utbildningar. Det gör vi genom övergripande leda och samordna
projektet, arrangera fler utbildningar för ledarutbildare, samt att förnya och sprida
våra ledarhandledningar, att effektivisera våra utbildningar genom bla att
digitalisera fler moment, samt att stötta med kampanjer med fokus på
ledarrekrytering.
Tillsammans möter vi överefterfrågan.
Effekter av projektet ”Nystart 2022 – friluftsliv för alla”
Om Friluftsfrämjandet får möjlighet att genomföra detta projekt så kommer
• Cirka 2320 nya ideella ledare att utbildas 2022.
• Cirka 50 nya ideella ledarutbildare att utbildas 2022.
• Flera centrala moment i våra ledarutbildningar digitaliseras och kvalitetssäkras
under 2022, t.ex. allemansrätten, friluftsteknik (delvis), planering (delvis) samt
marknadsföring.
• Flera centrala ledarutbildningar kvalitetssäkras genom att ledarhandledningarna
uppdateras och sprids.
• Strukturen och metodiken för Friluftsakademin för kommande år uppdateras och
förstärks.
Covid-återstarten ”Nystart2022 – friluftsliv för alla” utgår från hjärtat i
Friluftsfrämjandets verksamhet - våra ledare, men samtidigt det mest innovativa vi
kan göra i den förändrade samhällssituationen vi befinner oss i.
Ytterligare 2320 ideella ledare innebär att cirka 1 miljon aktivitetstimmar skapas,
fördelat på cirka 25 000 deltagare, per år. För ökad folkhälsa, livsglädje och respekt
för naturen.

